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Vybrané události z listopadu 2017 konkrétně: 

 

 

*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na ul. U Kostela ,,podezřele vypadající“ os. vozidlo a 

ještě ,,podezřeleji vypadající“ muže uvnitř. S obezřetností byla tedy provedena jejich kontrola, 

při které se začalo potvrzovat, že něco není v pořádku. Muž, sedící na místě řidiče, neměl 

žádné osobní doklady ani doklady od vozidla. Spolujezdec na tom nebyl o nic lépe. Navíc ani 

jeden z mužů, dle jejich slov, auto neřídil. Postupným prověřováním se dále podařilo zjistit, 

že registrační značky nepatří na vozidlo a již bylo jasné, že se jedná o kradený vůz. Muži byli 

na místě ,,zadrženi“ a přivolána hlídka OO PČR Blansko, kdy po jejím příjezdu se rozběhlo 

další prověřování a podařilo se vypátrat i majitele, kterému bylo jeho vozidlo ukradeno. Muži 

putovali na OO PČR Blansko k výslechu a vozidlo bylo předáno šťastnému majiteli k užívání.  

 

*Pohyb neznámého muže na Nádraží ČD oznámil strážníkům výpravčí, který již delší dobu 

muže pozoroval a nevěděl, co si o jeho chování myslet. Strážníci tedy vyjeli oznámení 

prověřit. K jejich údivu narazili na muže, kterého nebylo vůbec jednoduché ztotožnit. Neměl 

žádné doklady a tvrdil, že má anglické občanství. Doklady mu prý odcizili a potřebuje se 

dostat do Prahy, kde si může nové doklady vyřídit. U sebe neměl finanční hotovost jenom 

kartu, kterou bohužel ve vlaku nemohl uhradit jízdné, a proto byl z přepravy vykázán právě v 

Adamově. Po delším prověřování se jeho totožnost podařilo ověřit a vyšlo najevo, že mluví 

pravdu a že se jedná řekněme o člověka v nouzi, který se musí dostat do Prahy, aby se poté 

mohl vrátit zpět do Anglie. Kvůli pozdním nočním hodinám bylo stěžejní, aby se muž dostal 

aspoň do Brna, kde by mohl svoji situaci lépe řešit třeba na patřičných úřadech. Strážníci se 

proto snažili dohodnout, prostřednictvím výpravčího ČD, transport muže vlakem do Brna. 

Bohužel se strážníci setkali s kolizí přepravního řádu, kdy vlakem údajně není možné takto 

osobu ,,zdarma“ převést ani s urgencí strážníků. Nakonec se strážníci rozhodli muži pomoci 

vlastními silami a poskytli mu z vlastních prostředků finanční hotovost na cestu do Brna, kde 

si byl (doufejme) schopný obstarat vše potřebné pro jeho cestu zpět do Anglie.   

 

*Strážníci byli požádání dozorčím OO PČR Blansko o prověření možné dopravní nehody 

muže pod vlivem alkoholu na tzv. lesní cestě Svitavská. Strážníci ihned vyrazili na místo, kde 

skutečně spatřili os. vozidlo, které bylo přední částí ,,zaparkované“ ve skále vedle lesní cesty. 

U vozidla se nacházel pohotový rybář, který celou situaci viděl a po nehodě muži přispěchal 

na pomoc a vytáhnul ho z vozidla. Jelikož bylo jasné, že je řidič pod vlivem alkoholu, odebral 

mu pohotově klíče, aby již nemohl pokračovat ve své nebezpečné cestě, za což je nutné 

projevit rybáři uznání. Je možné, že bez něj by podnapilý muž z místa odjel a kdo ví, co by se 

ještě mohlo cestou stát, než by ho dostihli strážníci MP Adamov. Na místo byla přivolána 

hlídka dopravních nehod PČR Blansko, které byla celá věc předána dále k šetření. Řidič a 

ostatní osoby, které se kolem události nacházely, se vyhnuly zranění. Došlo pouze ke škodě 

na vozidle.  

 

*Nebezpečnému vyřizování účtů byl přítomen strážník MP Adamov, když byl přivolán do 

restaurace na ul. Hradní, kde mělo docházet k neshodám mezi dvěma muži. Na tom by nebylo 

nic tak výjimečného, strážníci se s různými šarvátkami potýkají velmi často, avšak v tomto 

případě byl zasahující strážník nemile zaskočen. Při vstupu do restaurace totiž spatřil ony dva 

muže v jakési šarvátce, avšak jeden z mužů svíral ve své ruce střelnou zbraň. Strážník neváhal 

a muži ji ihned odebral, což u střelné zbraně není nikdy nic jednoduchého a bezpečného. Po 

tomto úkonu strážník vyvedl osobu z restaurace, kdy ji požádal o podání vysvětlení, čímž 

bylo mimo jiné zjištěno, že střelná zbraň není ,,opravdová střelná zbraň“ ale jedná se o tzv. 

plynovou pistoli. Bohužel v dnešní době jsou tyto pistole tak dokonalé kopie reálných zbraní, 



že rozdíl je mnohdy poznat až při manipulaci se samotnou zbraní. Muž, vybavený touto 

zbraní, si zřejmě ani neuvědomil možné následky svého konání, kdy mohlo ze strany 

strážníka dojít ve vyhrocené situaci i k použití střelné zbraně jako donucovacího prostředku a 

možnému zranění osob. Strážník na místo přivolal svého kolegu, se kterým realizoval 

předvedení osob na služebnu MP Adamov a poté byla na místo přivolána hlídka OO PČR 

Blansko, která celou situaci dále prověří, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty TČ.  

 V souvislosti s tímto případem apeluji na majitele plynových či obdobných reálně 

vypadajících zbraní, aby si jejich použití dobře rozmysleli. Jak jsem psal výše, rozdíl mezi 

plynovou zbraní a skutečnou střelnou zbraní není na první pohled patrný a pokud dojde 

k ohrožování osoby byť i touto plynovou nebo jinou obdobnou reálně vypadající zbraní, již 

je zavdán zbytečný podnět pro možný nekompromisní zákrok strážníků či policie s použitím 

toho ,,nejnebezpečnějšího“ donucovacího prostředku a tím je služební střelná zbraň.         

 

*V měsíci listopadu strážníci dále řešili například nepříjemnou záležitost, kdy provedli 

dechovou zkoušku pracovníka OD Albert na žádost jeho zaměstnavatele. Dechová zkouška 

byla pozitivní a vyvození důsledků z tohoto zjištění již bylo dále v kompetenci 

zaměstnavatele.  

 Strážníci také doprovodili domů muže pod vlivem alkoholu, který by bez jejich pomoci jen 

těžko došel. Muž byl předán matce jen proto, že jinak nebyl nijak agresivní a choval se slušně. 

V opačném případě by samozřejmě strážníci muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici 

a neposkytli by mu komfort v podobě doprovodu domů.  

 Obdobný případ s podnapilým mužem řešili strážníci v jedné restauraci, kdy tento pod 

vlivem alkoholu nekontroloval svoje chování a byl na ostatní hosty hrubý. Muž si však nechal 

po příchodu strážníků domluvit a restauraci opustil.        

 

 

Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití svátků vánočních, mnoho splněných přání a 

dárků pod stromečkem a hlavně zdraví a sílu do Nového roku 2018. 

 

 

    

 

 

 

Mgr. Vítězslav Červený 
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